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ABSTRAK 

Susanto, Wahyu 2015. Korelasi Pemahaman Materi Sholat Dengan Kemampuan 

Pelaksanaan Praktik Ibadah Sholat Siswa/Siswi Kelas V Di MI’ MA’ARIF Setono 
Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo, Pembimbing 1) Drs. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

Kata Kunci Pemahaman Materi Shalat Pelakunaan Praktik lbadah shalat. 

Hasil-hasil penelitian psikologi kontemporer menunjukkan pemahaman 

materi temyata belajar dan hasilnya sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh 

pratek pelaksanaan. Pemahaman materi ukan didasarkan pada kepintaran 

seseorang anak, hal ini karena belajar tidaklah semata-mata persoalan intelektual 

tetapi juga emosional. Pengembangan pemahaman materi di usia dini memberikan 

sesorang bekal yang baik untuk masa dewasanya Dari hasil wawancara ditemukan 

bahwa dalam menghadapi ujian atau ulangan tidak ada yang nampak takut jika 

mendapat nilai kurang, rasa sedih, dan ada pula yang cuek saja. Hal ini 

menunjukkan nilai ujian siswa-siswi terkadang bagus dan terkadang juga kurang 

bagus.  

Berangkat dari masalah tersebut, masalah penelitian dirumuskan berikut 

(1). Bagaimana pemahaman maten shalar siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah (2). 

Bagaimana kemampuan Ma'arif Setono Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 

praktik ibadah shalat siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Setono Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015? (3). Adakah korelasi pemahaman materi shalat 

dengan kemampuan praktik ibadah shalat siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 

Setono Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Penelitian ini adalah penelitian sampel populasi berjumlah 31. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan 

dokumentasi Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan rumus statistik 

korelasi product moment. 

Dari analisis data dan penelitian dapat disimpulkan (1)pemahaman materi 

shalat menunjukkan sedang dengan prosentase78,56% Pelaksanaan praktik ibadah 

shalat menunjukkan sedang dengan prosenta 77.38%  terdapat korelasi antara 

pernahaman materi shalat dan hasil pelaksanaan praktik ibadah shalat siswa kelas 

V Mi Ma'arif Setono Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dengan koefisien korelasi 

product moment sebesar r hitung 0,819 dan r table pada taraf signifikansi 5% 

0,2852. Dengan demikian disarankan kepada: kepala sekolah: untuk 

meningkatkan suksesnya proses belajar mengajar di MI Ma'arif Setono Ponorogo 

2) Guru sebagai pendidik juga diharapkan memberikan perhatian kepada anak 

didik terutama dalam perkembangan kognitif siswa tentang pemahaman nateri 

shalat dan pelaksanaan ibabah shalat siswa. 3). Hendaknya siswa memiliki 

kesadaran sepenuh hati tentang urgensitas pemahaman materi shalat dan 

pelaksanaan ibadah shalat. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepnbadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan.
1
 Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spintual 

keagamaan, pengendalian din, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
2
 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus 

dipenuhi baik melalui pendidikan formal atau informal. Setiap manusia 

tentunya membutuhkan pendidikan sebagai bekal dan pengalaman dalam 

mengarungi kehidupannya. Pengetahuan yang diperoleh ketika proses 

pendidikan kemudian ditetapkan dalam kehidupannya. 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian, sentral utama 

dan pertama. Guru memegang peranan utama dalam sistem pendidikan, 

                                                      
1
 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidihan, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2005)  

2
 UU sisdiknas,  No 10 2003, (Jakaru Sinar Grafika, 2003), 3 

 



 

 

khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru merupakan 

komponen yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hssil 

belajar yang berkualitas.
3
 

Masalah mendidik adalah masalah setiap orang. karena setiap orang 

sejak dahulu hingga sekarang berusaha mendidik anak-anaknya dan atau anak-

anak lain yang diserahkan kepadanya untuk dididik Proses belajar dipengaruhi 

oleh banyak sekali faktor-faktor. Perklidik harus mengatur faktor-faktor 

tersebut supaya berpengaruh bagi belajamya siswa.
4
  

Keberhasilan dalam proses belajar tidak hanya ditentukan oleh guru. 

namun ada faklor lain yang mempengaruhinya. secara global, faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

(1) faktor intermal atau faktor dan dalam siswa yakni kondisi keadaan Jasmani 

dan rohani siswa (tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa. minat siswa 

dan motivasi siswa. (2) faktor eksternal atau faktor dari luar siswa yakni 

kondisi lingkungan sekitar siswa (lingkungan sosial dan lingkungan non-

sosial) dan (3) faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang 

                                                      
3
 E.Mulyass Kexpurenst dan Senyhast Gura, (Bandung: PT Remana Rosdakarya, 

2007) 77 

4
 Sumadi Suryatrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), 233 

 



 

 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari maten-materi pelajaran.
5
 

Pengajaran tradisional menitikberatkan pada metode imposisi, yakni 

pengajaran dengan menuangkan hal-hal yang dianggap penting oleh guru 

kepada siswa. Cara ini tidak memertimbangkan apakah bahan pelajaran yang 

dibedakan itu sesuai atau tidak dengan kesanggupan, kebutuhan, minat, dan 

tingkat kesanggupan perkembangan serta remahaman siswa Tidak pula di 

perhatikan apakah bahan-bahan yang diberikan itu didasarkan atas motif-motif 

dan tujuan yang ada pada siswa. Banyak aspek dari pribadi siswa yang perlu 

dikenal. diantara aspek-aspek tersebut yaitu latar belakang masyarakat. latar 

belakang keluarga, tingkat intelegensi hasil belajar, kesehatan badan, 

hubungan-hubungan antara pribadi, kebutuhan-kebutuhan emosional, sifat-

sifat kepribadian, dan belajar.
6
 

Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinera akademik yang memuaskan Namun, dari kenyataan sehari-

hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan 

intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga. kebiasaan, pendekatan 

                                                      
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144. 

6
 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mnegajar, (Jakarta PT Buasi Aksara, 2001),157 

 



 

 

belajar yang terkadang sangat mencolok antara siswa satu dengan siswa yang 

lain.
7
 

siswa yang dalam belajar kurang semangat, sering mengeluh, tidak 

aktif merupakan contoh masalah yang dihadapi oleh guru. Dalam hal ini guru 

harus mengetahui dan memberikan dorongan atau motivasi terhadap siswa 

yang mengalaminya agar para siswa tidak mengalaminya lagi.  

Pada dasarnya setiap siswa memuliki motivad, motivasi adalah 

dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku.
8
 sedangkan 

menurut sumadi Suryabrata motivasi merupakan keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aklifitas tertentu guna 

mencapai suatu tujuan.  

Dalam hal belajar bahwa belajar memiliki pengertian bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial tejadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandai tujuan 

untuk mencapai tujuan bersama Motivasi belajar merupakan dua hal yang 

saling memengaruhi, motivasi belajar karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

Selain belajar tentunya juga harus mengetahui arti dari hasil belajar 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mampunyai peranan penting 

                                                      
7
 Mabibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta Raja Grafindo Persada 2003), 183 
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dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajamya melalui kegiatan belajar, selanjutnya, dan 

informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan 

siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.  

Setelah membahas motivasi belajar tentunya yang harus di kelahui 

yaitu hakekat dari motivasi belajar ilu sendiri bahwa hakikat motivasi belajar 

adalah doroesgon intemul dan eksternal pada siswa siswi yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang meridukung. 

Selain motivasi belajar, faktor lingkungan termasuk hal yang penting 

dalam keberhasilan belajar, utamanya adalah lingkungan keluarga dalam hal 

ini adalah orang tua. Siswa yang mempunyai orang tua dengan status sosial 

yang mapan tentunya akan memiliki motivasi yang tinggi pula untuk belajar 

begitu pula dengan sebaliknya. 

Terkait motivasi, seseorang melakukan aktifitas karena di dorong oleh 

faktor-faktor, kebutuhan biologis, insting dan unsur-unsur kejiwaan mungkin  

yang lain serta adanya peaganh pcrkembangan manusia. Dalam persoalan ini 

skinner lebih cenderung merumuskan dalam bentuk mekanisme stimulus dan 



 

 

respons Mekanisme hubungan stimulus dan respon inilah akan memunculkan 

suatu aktifitas.
9
 

Sebagaimana observasi awal yang peneliti lakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma'arif Setono Ponorogo. diketahui bahwa masih terdapat siswa. 

siswi yang kurang dalam dan memahami pelajaran, kurang bersemangat, 

sehingga hasil belajamya pun juga kurang memuaskan di bawah KKM sekitar. 

26,6% (8 anak dari 31 anak) anak yang nilainya di bawah KKM dan 13,3% (4 

anak dari 31 anak) anak yang tidak semangat dalam belajar dan mereka 

kesulitan menerima atau menangkap pelajaran padahal guru sudah berkali-kali 

menjelaskkan. 

Kondis siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma'ant setono Ponorogo 

kususnya kelas v terdiri dari 11 nnak yang memiliki motivasi belagar tinggi 

dan anak yang memiliki motivasi belajar rendah, sehingga hal tersebut 

bermuara pada hasil evaluasi. Dari anak yang memiliki tingkat motivasi 

belayar tinggi. mereka mendapat nilai yang baik, begitu sebaliknya pada anak 

yang kurang tidak memiliki motivasi belajar, cenderung memiliki nilai yang 

rendah di bawah KKM.
10

 Dari latar belakang masalah tersebut peneliti 

mengambil judul “Korelasi Pemahaman Materi Sholat dengan Kemampuan 

Pelaksanaan Praktik Ibadah shalar Siswa siswi Kelas V Mi Ma'arif setono 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

                                                      
9
 Sardiman, AM. Intraksi dan Motivasi Belajar, (Jakarta PT. Grafindo Persada,2011)77 

10
 Hasil Observasi Pra Lapangan di MI Ma’arif Setono Ponorogo pada hari selasa,  April , 

pukul 09.45 WIB 



 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kurang maksimalnya memahami pembelajaran ibadah sialat siswa siswi 

Mi Ma'arif Setono Ponorogo ketika mengikuti kegiatan belajar megajar di 

sekolah 

2. Kurangnya disiplin siswa siswi Mi Ma'arif setono Ponorogo ketika 

mengikuti kegiatan shalat berjamaah di sekolah  

3. Kurangnya kesadaran siswasiswi Mi Maarif serono Ponorogo untuk 

melakukan shalar dengan baik dan benar 

C. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun angkauan penulis. 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindak lanjuti. Untuk itu dalam 

penelitian ini dibatasi masalah motivasi siswa kelas V yang turut 

mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

1. Berapa prosentase pemahan materi sholat siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah 

Ma arif Setono Ponorogo tahun pelajaran 2014 2015? 

2. Berapa prosentase kemampuan praktik ibadah shalat siswa siswi Madrasah 

Ibtidaiyah Ma arif Sctono Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 



 

 

3. Adakah korelasi pemahaman materi shalat dengan kemampuan praktik 

ibadah shalat siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif sertono Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014 2015? 

E. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, tujuan penelitian adalah berikut ini: 

1. Untuk mendesknpsikan tingkat pemahaman materi shalat siswa/siswi 

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif setono Ponorogo Tahun Pelajaran 2014 2015? 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kemamuan pelaksanaan praktik ibadah 

shalat siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma arif Setono Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 

3. Untuk menjelaskan ada tidaknya korelasi pemahaman materi shalat dengan 

kemampuan pelaksanaan praktik ibadah shalar siswa/siswi Madrasah 

Ibtidaiyah Ma anf Serono Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam dunia pendidikan. Dengan ditemukannya korelasi pemahaman 

materi shalat dengan praktik pelaksanaan ibadah shalal siswa, sedikit 

banyak menyadarkan siswa akan pentingnya memahami shalat terhadap 

pelaksanaan shalatnya, dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh 

semua pihak dalam dunia pendidikan dan khususnya lagi pada mata 

pelajaran Fiqh, ushul fiqh, ilmu fiqh. 



 

 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapaan dapat memberi 

manfaat kepada pihak-pihak benkut ini: 

a) Bagi lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, baik 

itu sikap atau tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Fiqh. 

b) Bagi mahasiswa 

Hasil peneliatian ini sedikit banyak menyadarkan siswa akan 

pentingnya memahami shalar terhadap pelaksaan shalatrna dan 

senantiasa meningkatkan motivasi mereka terhadap mata pelajaran 

Fiqh. 

c) Bagi peneliti lain 

Hasil pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam pengembangan pengelahuan islam yang berkaitan 

dengan topik tersebut. 

d) Bagi pengajar 

Hasil penelitian ini diharapkan guru mata pelajaran Fiqh selalu 

membangkitkan motivasi siswa terhadap mata pelajaran Fiqh. 



 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun istematika penulisan scbagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar 

belakang masalah yang menjelaskan secara sistematis alasan dari 

penelitian, numusan masalah yang memuat penanyaan-pertanyaan 

yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian tujuan penelitian 

yaitu kalimat pertanyaan yang menjelaskan sasaran yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang menjabarkan 

penelitian ini secara teori maupun praktis dan di akhiri dengan 

sistematika pembahasan yang menjelaskan alur bahasa dalam 

penulisan laporan penelitian 

BAB II: Landasan Toeri, Telaah Hasil Terdahulu. Kerangka Berfikir, dan 

Pengajuan Hipotesis, yang berisi tentang landasan teon yang 

mengemukakan lentang pemikiran para ahli tentang pemahaman 

materi shalat dan pelaksanan ibadah shalat, telah pustaka yang 

menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti, kerangka berfikir yang menjelaskan 

pertautan antara variabel yang diteliti, dan pengajuan bipotesis 

yang merupakan jawaban sementara dari penelitian yang 



 

 

dianggap paling mungkin. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori 

yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

BAB III :  Metode Penelitian, yang meliputi: rancangan penelitian yang berisi 

pejelasan tentang jenis penelitian serta langkah-langkah 

penelitian, populasi dan sampel yang menjelaskan tentang alat 

yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, dan teknik 

analisis data yang menjelaskan tentang penggunaan rumus yang 

digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan 

BAB IV : Temuan dan Hasil Penelitian yang berisi. gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data yang menjelaskan mengenai perolehan 

hasil data penelitian, analisis data (pengajuan hipotesis) yang 

berisi paparan tentang hasil pengajuan hipotesis interprestasi, dan 

penbahasan yang menjelaskan tentang pencapaian penelitian. 

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari bab 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan penelitian. 

 

 

 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang pemahaman materi shalat 

a. Pengertian pemahaman shalat 

Menurut Kamus nmiah Populer pemahaman berasal dari kata 

paham yang mendapat imbuhan pe dan-an. paham menurut bahasa 

artinya tanggap, mengerta benar, pandangan ajaran.
11

 Pemahaman 

didefinisikan proses berfikir dan belajar. Dikatakan demikian, karena 

untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan 

berfikir, Pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara 

memahami.
12

 Sedangkan dalam teori taksonomi bloom, kesanggupan 

memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun, 

tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk 

memahami. perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.
13

 

Pemahaman suatu konsep dengan baik sangatlah penting bagi 

siswa. Karena, dalam memecahkan masalah siswa harus mengetahui 

aturan-aturannya yang relevan dan aturan-aturan ini didasarkan pada 

                                                      
11

 Paul A Pananto dam M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer,  (Surabaya arloka 2001), 172 
12

 W.J.S Porwadaminto, Kamus Besar Baahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1991), 636 
13

Nana Sudana. Penelitian Proses Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya, 

2008), 24 

 



 

 

konsep konsep yang diperolehnya pemahaman atau komprehensi 

adalah tingkat kemampuan yang diharapkan trree alau stswa mampu 

memahami arti atau konsep, situasi, scrta fakta yang diketahuinya.
14

 

Dalam hal ini, ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami 

konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya 

dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, 

mengatur, menginterprestasikan, menjelaskan, mendemontrasikan. 

memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil 

keputusan Pendapat tersebut dilengkapi oleh Wina Sanjaya, 

menurutnya pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta akan 

tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, 

menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu 

konsep.
15

 

Dari berbagai pendapat diatas, indikator pemahaman pada 

dasarnya sama, yaitu dengan memahami suatu berarti seseorang dapat 

mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan menafsirkan, 

memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, 

menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali mengklasifikasi, 

dan mengikhtisarkan Indikator lersebut menunjukkan bahwa 

pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dan 

pengetahuan Dengan pcngetabuan, seseorang belum tentu memahami 

                                                      
14

 Ngalim purwanto, Prinsp Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012. 44 
15

 Wina Sanjaya. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakara kencana, 2008),126 



 

 

sesuatu yan dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui 

lanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajan 

Scdangkan dengan pemahaman seseorang tidak hanya bisa menghafal 

sesuatu yang dipelajar, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk 

menangkap makna dari suatu yang dipelajanjuga mampu memahami 

konsep dari pelajaran tersebut  

b. Tingkatan atau indikator pemahaman 

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau 

tujuan itu bertahap dan berjenjang, mulai yang sangat operasional dan 

konkrit yakni tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, 

tujuan kurikuler, tujuan nasional, sampai pada tujuan yang bersifat 

universal. Persepsi guru atau persepsi anak didik mengenai sasaran 

akhir kegiatan belajar mengajar akan memengaruhi persepsi mereka 

terhadap sasaran antara sasaran kegiatan.
16

 

Sasaran itu harus diteriemahkan kedalam ciri-cin perilaku 

kepribadian yang didambakan secara khusus dalam proses belajar 

mengajar guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara 

sekolah dengan masyarakat, administrator dan lain-lain. Untuk itu 

wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi siswa 

seperti: 
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1. kecerdasan bakat khusus 

2. Prestasi sejak permulaan sekolah 

3. Perkembangan jasmani dan kesehatan 

4. Kecenderungan emosi dan karaktemya 

5. Sikap dan minat belajar  

6. Cita-cita 

7. Kebiasaan belajar dan bekera 

8. Hoby dan penggunaan waktu senggang dan 

9. Sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik 

Dari aspek pribadi siswa diatas pemahaman dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori
17

: 

1. Tingkat terendah 

Pemahaman terjemah mulai dari teremah dalam arti yang sebenarnya, 

misalya: daribahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 

2. Tingkat kedua 

Pemahaman pomafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan 

dengan beberapa bagian dan grafik dengan kejadian. 

3. Tingkat ketiga (ingkat lertinggi) 
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Pemahaman ekstrapolasi tenulis dapat membuat ramalan konsekuensi 

atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu. dimensi, kasus dan 

masalahnya.
18

 

c. Faktor-faktor yang memengaruhi penahaman 

Tingkah laku individu merupakan perwujudan dan dorongan 

untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan ini 

merupakan inti kodrat manusia. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa kegiatan sekolah pada pnnsipnya juga merupakan manifestasi 

pemenuhan kebutuhan kebutuhan individu tersebut. Oleh sebab itu, 

seorang guru perlu mengenal dan memahami tingkat kebutuhan peserta 

didiknya, sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan mereka melalui berbagai aktivitas kependidikan, termasuk 

aktivitas pembelajaran Disamping itu dengan mengenal kebutuhan-

kebutuhan siswa, guru dapat memberikan pelajaran setepat mungkin, 

sesuai kebutuhan peserta didiknya.
19

 Adapun faktor-faktor yang 

momen pemahaman sekaligus keberhasilan belajar nswa ditingau dari 

segi komponen pendidikan adalah sebagai benkut: 

1. Tujuan 

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar, sedikit banyaknya 

penumusan juga turuan akan mempenganuhi kegiatan pengajaran 
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yang dilakukan oleh guru sekaligus akan mempengaruhi kegiatan 

belajar anak didik.
20

 

2. Guru 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah 

ilmu pengetahuan kepada siswa di sckolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesionalnya Dalam satu kelas 

siswa satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi pula dalam 

keberhasilan belajar. Dalam keadaan yang demikian ini seorang 

guru dituntut untuk memberikan suatu pendekatan belajar yang 

sesuai keadaan siswa sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 

3. Siswa 

Siswa adalah orang yang sengaja datang kesekolah 

Maksudnya adalah siswa diuni tidak terbatas oleh usia muda, usia 

tua, atau lanjut usia siswa yang kumpul disekolah mempunyai 

bermacam-macam karakteristik kepribadian, schingga daya serap 

(pemahaman) siswa yang didapat juga berbeda-beda dalam setiap 

bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, karena itu dikenalah 

adanya tingkat keberhasilan atau tingkat maksimal, optimal, 

minimal atau kurang untuk setiap bahan dengan di kuasai anak 

didik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa siswa adalah unsur 
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manusiawi yang mempengaruhi kegiatan mengajar sekaligus hasil 

belajar yaitu pemahaman siswa.
21

 

4. Kegiatan pengajaran 

Kegiatan pengajaran adalah proses teradinya interaksi antara 

guru dengan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar, Kegiatan 

belajar meliputi bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar 

yang sehat. strategi belajar yang digunakan pendekatan-pendekatan, 

metode dan media pembelajaran serta evaluasi pengajaran. Dimana 

hal-hal tersebut Jika dipilih dan digunakan secara tepat, maka akan 

memengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. 

5. Bahan dan alat evaluasi 

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam 

kurikulum hal yang sudah dipelajari siswa dalam rangka ulangan 

(evaluasi). Alat evaluasi meliputi cara cara dalam menyajikan bahan 

evaluasi diantaranya adalah: benar salah (true fals), pilihan ganda 

(multiple choice), menjodohkan omatching), melengkapi 

(completion), dan essay. 

Penguasaan secara penuh pemahaman) siswa tergantung 

pula pada bahan evaluasi yang dibenkan puru kepada siswa Hal ini 

berarti jika siswa mampu mengory akan menjawab balhan evalusi 
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dengan baik, maka siswa dapur dikatakan pahan terhadap materi 

yang diberikan waktu lalu.
22

 

6. Suasana evaluasi (suasana belajar) 

Keadaan kelas yang tenang, aman, disiplin adalah juga 

mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman materi (soal) uan 

berarti pula mempengaruhi terhadap jawaban yang diberikan siswa. 

jadi tingkat pemahaman siswa tinggi, maka keberhasilan proses 

belajar mengajarpun akan tercapai. Tentunya masih banyak faktor 

unsur-unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar 

mengajar di kelas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Faktor internal 

- Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi keadaan panca indra 

yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit 

atau perkembangan yang tidak sempurna. 

- Faktor pikologis meliputi keintelektualan (kecerdasan) minat 

bakat, danpotensi prestasi yang dimiliki. 

- Faktor kematangan fisik atau psikis. 

b. Faktor eksternal 

- Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan kelompok, lingkungan msyarakat.  
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- Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah, fasilitas 

sekolah. 

- Faktor budaya, meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan 

teknologi dan kesenian. 

d. Tolok ukur dalam mengetahui pemahaman 

Dalam proses pembelajaran guru harus menunjukkan 

kemampuan secara maksimal dan penuh percaya diri dihadapan 

siswanya. Secara terus menerus guruharus mengembangkan konsep 

diri siswa positif, menyadarkan akan kelebihan dan yang siswa  

kekurangan yang dimilikinya. 

Tolok ukur pemahaman siswa sangat dipengarhi oleh 

kemampuan intelektualnya sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Yusuf Syamsu dan Sugandhi Nani mengemukakan bahwa untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual atau ketrampilan berfikir 

siswa, yaitu tentang "core thinking skills antara lain sebagai berikut:
23

 

a. Mengasah ketajaman panca indra untuk menerima masukan 

informasi dari luar (informasi gathering). 

b. Mengarahkan persepsi dan perhatian (focusingi untuk menjaring 

informasi. 

c.  Mengevaluasi, melakukan penilaian (evaluation) 

d. Mengabtraksi, restrukturasi, membuat ringkasan (intergating) 

e. Menyimpulkan, menduga, elaborasi (generating). 
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f. Mengidentifikasi ciri penting (analizing) 

g. Mengurutkan membedakan, mengelompokkan (organizing) 

h. Mengingat, (remembering)
24

 

e. Pengertian Sholat 

Asal makna halat menurut bahasa Arab adalah do'a". Dalam 

istilah Ilmu fiqih. shvilar adalah salah satu macam atau bentuk ibadah 

yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu 

disertai dengan dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-

syarat tertentu pula. Secara lahiriah, shalat berarti beberapa ucapan dan 

perbuatan yang dimula dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang 

dengannya kita benbadah kepada Allah sw T menurut syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati 

Giwa) kepada Allah SWT, secara yang mendatangkan takut kepada-

Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesaranNya dan 

kesempumaan, kekuasaanNya atau menghadirkan hajat dan keperluan 

kita kepada Allah SWT yang kita sembah dengan perkataan dan 

pekerjaan atau dengan kedua-duanya.
25

  

Shalat berati suatu sistem ibadah yang tersusun dan beberapa 

perkataan dan perbuatan yang dimulai takbir dan diakhin dengan salam 

berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun lertentu.
26

 Shalat adalah 

menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah SWT yang mendatangkan 
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rasa taku menumbuhkan rasakebesaran-Nya dengan sepenuh hati 

khusuk dan ikhlas didalam beberapa perkataan dan perbuatan yang 

dumulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.
27

  

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

merupakan pancaran dari perbualan-perbuatanlahir dan batin, 

dilengkapi dengan ucapan (bacaan) berupa permohonan kepada Allah 

SWT yang telah ditentukan dimulai dengan lakbir dan diakhiri dengan 

salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah SWT menurut 

syarat-syarat yang telah ditentukan. 

f. Dasar Hukum Diwajibkan Shalat 

Dalil atau hukum diwajibkan shalat, tercantum dalam 2 sumber 

hukum Al-qur'an surat Al Ankabut ayat 45 dan Annur 56: 

    

   

    

   

    

     

     

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu 

Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
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mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

  

  

   

     

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan 

taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
28

 

g. Waktu Melaksanakan Shalat 

Shalat tidak boleh dilaksanakan disembarang waktu, Allah 

SWT dan Rasulullah SAW telah menentukan waktu-waktu 

pelaksanaannhalatyang benar menurut syariat Islam.
29

 Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 sebagai berikut: 
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Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 

berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka 

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 

adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.
30

 

Ayat tersebut menetapkan bahwa shalat dilaksanakan sesuai 

dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Shalalyang lima waktu, 

memiliki lima waktu yang tertentu. Dalam Al-Qur'an surat huud ayat 

114 Allah SWT menegaskan sebagai berikut: 

   

   

    

   
   

    

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang 

(pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 
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Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-

orang yang ingat.
31

 

Agar lebih sistematis, waktu-waktu shalat wajib adalah sebagai 

berikut: 

1. Waktu shalat dhuhur: waktu shalat dhuhur dimulai dari 

tergelincirnya matahari ditengah-tengah langit yang berlangsung 

sampai dengan bayangan sesuatu sama panjang dengan bayangan 

saat tergelincimya matahari. 

2. Waktu shalat 'ashar: bermula dari bayangan sesuatu benda telah 

sama panjang dengan benda itu sendiri. yaitu setelah matahari 

tergelincir yang berlangsung sampai dengan terbenamnya 

matahari. 

3. Waktu shalat maghrib shalatmaghrib dimulai bila matahari telah 

terbenam dan tersembunyi dibalik tirai dan berlangsung sampai 

terbenam syafak atau awan merah. 

4. Waktu shalat isya i waktu shalat isya' dimulai sejak lenyapnya 

syarak merah sampai seperdua malam. Waktushalur isya cukup 

panjang, tetapi sebaiknya sebelum menunaikan shalat isya Jangan 

tidur, karena apabila kelelapan, waktu pun bergunti dengan subuh. 

5. Waktu shalat subuh: waktu shalat subuh dimulai saat terbitnya 

fajar shadiq dan berlangsung hingga terbit matahari pagi.
32
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h. Syarat-syarat shalat 

Para ulama membagi syarat menjadi dua macam. Pertama 

syarat wajib dan yang kedua syarat rah. arat wajib adalah syarat yang 

menyebabkan seseorang wajib melaksanakan shalat. Sedangkan syarat 

sah adalah syarat yang menjadikan shalat seseorang diterima secara 

syara' disamping adanya knitena lain seperti rukun. Secara lebih terinci 

dibawah ini dikemukakan syarat-syarat tersebut sebagai berikut: 

a. Syarat wajib 

syarat wajib shalat sebagai berikut: 

1. Islam: shalat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki 

maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau 

non muslim orang kafir tidak dituntut melaksanakan shalat 

namun mereka meneria hukuman di akhirat.
33

 

2. Baligh anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban shalat. 

walaupun anak-anak tidak diwajibkan shalat, namun mereka 

tetap disuruh dalam rangka untuk membiasakan apabila dia 

sudah baligh. 

3. Berakal: orang gila, orang kurang akal (ma’tuh) dan sejenisnya 

seperti penyakit sawan dayuno yang sedang kambuh tidak 

                                                                                                                                                 
32

 Ibid, 193-196 
33

 Rahman Ritonga, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 94-96 



 

 

diwajibkan shalatkarena akal merupakan prinsip dalam 

menetapkan kewajiban (taklif).
34

 

b. Syarat-syarat sah shalat 

Adapun syarat-syarat sah shalat adalah: 

1. Mengetahui waktu skalat Shalat tidak sah bila seseorang yang 

melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan 

persangkaan yang berat bahwa waktu telah masuk, sekalipun 

temyata dia shalat dalam waktunya. 

2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Penyucian hadas kecil 

dengan wudhu' dan penyucian hadas besar dengan mandi. 

3. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untuk 

keabsahan shalat disyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat  

dari najis yang tidak dimaanan, demikian menunut pendapat 

Jumhur ulama'. 

4. Menutup aurat. Seseorang yang shalat disyaratkan menutup 

aurat, baik sendiri dalam keadaan terang maupun sendiri dalam 

keadaan gelap. 

5. Menghadap kiblat. Ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat 

merupakan syarat sah shalat . 

6. Niat. Golongan hanafiyah dan hanabilah memandang niat 

sebagai syarat shalat, demikian juga pendapat yang lebih kuat 

dari kalangan malikiyah.
35
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i. Rukun shalat 

Rukun shalat ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati 

oleh par ulama' Satu rukun saja tidak terpenuhi, maka shalatnya 

menjadi tidak sah Adapun rukun-rukun shalat yaitu: 

a. Niat 

b. Berdiri bagi yang berkuasa 

c. Takbiratul ihram (membaca "Allahu Akbar) 

d. Membaca surat Al-Fatihah 

e. Ruku' serta tumakninah (diam sebentar) 

f. I’tidal serta tumakninah 

g. Sujud dua kali serta tumakninah 

h. Duduk di antara dua sujud serta tumakninah  

i. Duduk akhir 

j. Membaca tasyahud akhir 

k. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW 

l. Memberi salam yang pertama (ke kanan) 

m. Menertibkan rukun
36

 

j. Hal yang membatalkan shalat 

Hal-hal yang dapat mengakibatkan shalat seseorang itu 

menjadibatal antara lain: 
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1. Hadats, baik disengaja maupun tidak, kecuali bagi orang-orang yang 

selalu mengeluarkan hadats. 

2. Terkena najis yang tidak dima fu, kecuali apabila najis tersebut 

dibuang seketika dengan praktik-praktik yang tidak dianggap 

membawa najis. 

3. Terbukanya aurat, apabila auratnya terbuka karena hembusan angin, 

maka dapat membatalkan shalat apabila tidak ditutup dengan 

seketika, atau ditutup dengan seketika namun kejadian tersebut 

terjadi berulang kali sehingga untuk menutupnya memerlukan 

gerakan-gerakan yang banyak, sedangkan apabila terbukanya bukan 

karena angin, semisil disingkap oleh anak kecil, maka shalatnya 

dihukumi batal. 

4. Mengucap kata-kata yang terdiri dari satu huruf yang dapat 

dimengerti atau dua huruf meskipun tidak dapat dimengerti dan 

dilakukan secara sengaja. padahal ia tahu bahwa hal tersebut 

diharamkan di dalam shalat, kecuali apabila berupa dzikir atau do'a. 

5. Segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan dilakukan secara 

sengaja, seperti memasukkan jari ke dalam mulut hingga masuk ke 

bagian dalam. 

6. Makan atau minun yang dilakukan dengan disengaja apabila 

dilakukan karena lupa atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut 

dilarang, maka tidak membatalkan shalatbila makanan yang 

dikonsumsi banyak. 



 

 

7. Melakukan gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakan-

gerakan shalat yang menurut pandangan umum dianggap banyak 

dan berurutan, seperti melangkah tiga kali secara bersambung, atau 

satu kali namung dianggap keterlaluan, seperti meloncat, memukul 

dengan keras.
37

  

k. Sunah shalat 

Dalam mengenakan shalata dua macam sunnah shalat yaitu: 

1) Sunnah Ab’ad. Adapun yang termasuk sunnah Ab’ad adalah: 

a. Membaca tasyahud awal 

b. Membaca shalawat pada tasyahud awal. 

c. Membaca shalawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada 

tasyahud akhir. 

d. Membaca do a qunut pada shalat shubuh dan shalat witir dalam 

pertengahan bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan. 

2) Sunnah Hai’at. Adapun yang termasuk sunnah Hai at adalah: 

a. Mengangkat kedua tangan hingga berbenturan dengan dua belah 

telinga ketika takbiratul ihram, takbir nuku', i’tidal dan 

berdiridari tasyahud awal dan keduanya dihadapkan kekibla. 

b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri di bawah dada 

dan di atas pusar ketika berdiri. 

c. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram sebelum membaca 

al-fatihah 

                                                      
37

 Tolhah Maru dkk Fiah lbadah, (kediri Lembaga Ta’lif Wannssyr). 75-76 



 

 

d. Membaca amin setelah membaca al fatihah  

e. Membaca surat dari Al Qur'an setelah selesai bacaan al-fatihah 

pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dalam tiap-tiap 

shalat. Surat atau ayat yang dibaca pada rakaat pertama 

hendaklah lebih panjang dari rakaat yang kedua. 

f. Mengeraskan suara bacaan al fatihah, surat dan takbir pada shalat 

Maghrib, Isya' dan subuh dan merendahkan suara (pelan) pada 

shalat Dhuhur dan Asyar. 

g. Membaca takbir ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lain. 

h. Membaca "sami allaudiman hamidah” ketika bangkit dana 

robbana lakal hamdu ketika i'tidal 

i. Menaruh dua telapak tangan di atas paha ketika duduk 

tasyahudawal dan akhir serta menunjuk dengan telunjuk tangan 

kananketika menyebutarh Illallah". 

j. Duduk iftirasy pada sekalian duduk. (seperti duduk 

tasyahudawal. Maksud duduk iftirasy adalah duduk di atas mata 

kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki 

dihadapkan ke kiblat (bersimpuh). 

k. Duduk tawarruk di duduk akhir, (seperti duduk tasyahud akhir). 

Maksudnya adalah sama seperti duduk iftirasy tetapi lalapak 

kakinya yang kiri di keluarkan ke sebelah kanan dan pantatnya 

menyentuh tanah. 



 

 

l. Membaca doa tasyahud pada tasyahud yang akhir, dasarnya ah 

ada keterangan rukun shalat. 

m. salan yang kedua sena berpalengah ke kanan dan ke kiri.
38

 

l. Hikmah shalat 

Ibadah shalat mengandung hikmah yang banyak sekali. ia 

disamping merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan perintah 

Allah SWT. Didalamnya terkandung hikmah yang majemuk, yang 

besar sekali manfaatnya bagi pengembangan pribadi yang sempuma. 

utuh, bulat lagi padu. Dengan shalat yang dilakukan dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW, akan 

membentuk pribadi yangmampu menduduki martabat selaku makhluk 

Allah yang paling luhur.
39

  

Hikmah yang terkandung dalam ibadah shalat dapat 

ditunjukkan antara lain scbagai berikut: 

1. Dengan ibadah shalat akan menjadiakan pribadi seseorang mampu 

dan tanggung, menjauhkan diri dari segala perbuatan munkar dan 

keji. 

2. Dengan ibadah shalat akan dapat membentuk akhlak yang tangguh 

dan teguh Pribadi yang teguh menghadapi berbagai percobaan atau 

tantangan hidup. 
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3. Dengan ibadah shalat akan menjadikan dirinya senantiasa ingat 

kepada Allah swT. dzat maha pengatur dan penentu segal 

kehidupan, dan oleh karena itu ia senantiasa menyadari bahwa 

hidup dan kehidupannya tetap dibatasi oleh kekuasaan dan 

ketentuan Allah SWT. 

4. Dengan ibadah shalat mendidik seseorang menjadi manusia yang 

disiplin terhadap waktu. disiplin terhadap tugas kewajiban dan 

tanggung jawab, ibadah shalat akan membuahkan manusia yang 

dapat menghayati dan menghargai makna waktu" dalam 

kehidupannya serta dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan 

pepatah "time is monay atau 'al waktukasshaif" waktu adalah uang 

atau waktu itu semisal pedang. 

5. Dalam ibadah shalat seseorang menyadari bahwa selaku hamba 

Allah yang memiliki sifat-sifat lupa, lemah, dan mudah terpengaruh 

oleh lingkungan sekitar, yang menyesatkan maka senantiasa 

memohon magfiroh. taufiq. Hidayah dan ma unah Allah SWT. 

Diselamatkan dari liku-liku hidup yang penuh godaan dan ujian 

dunia. 

6. Manusia berada pada posisi terdekat kepada Allah SW pada saat ia 

sujud di dalam sujud. 

7. Perintah Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

peristiwa yang sangat khusus dan istimewa, yaitu peristiwa isro’ 

mi’roj.  



 

 

8. Sholat dapat meningkatkan jasmani secara optimal.
40

 

Kesadaran ini mencakup dalam hati melalui shalat kita 

hanya boleh melakukan shalat jika kita bersih dam berwudhu 

sebelumnya. Shalat senantiasa melahirkan dan menjaga dalam hati 

kita rasa takut akan Tuhan dan yakin bahwa kita senantiasa berada 

dalam pengawasan-Nya Bagaimana kita bisa menyembah dan 

mengabdi kepada Tuhan dengan tetap loyal kepada Nya selama 24 

jam sehari tanpa rasa takut dan kesedaran ini secara kontinyu kita 

tumbuhkkan dalam hati kiat. Tanpa merasakan kesadaran itu 

semua, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan dan menghindari 

kejahatan dalam kehidupan seban-harinya demi Tuhan semata. 

Kesadaran. Perasaan dan kepercayaan inilah yang menjaga 

manusia dari melalaikan-Nya serta memotivasinya untuk 

menyadari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah untuk 

kehidupan manusia. 

2. Kajian tentang Pelaksanaan Ibadah Shalat 

a. Pengertian pelaksanaan ibadah salat 

Pelaksanaan dari kata laksana yang artinya sifat, laku. 

perbuatan sedangka pelaksanaan yaitu orang (panitivorganisasi) yang 

mengepakan atau melaksanakan.
41

 Pelaksanaan berasal dari kata 

laksana yang artinya laku atau perbuatan Dalam pegertian lain 
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pelaksanaan berarti proses, cara dan perbuatan mengeriakan atau 

melakukan sesuatu.
42

  

Shalat secara bahasa adalah do'a, sedangkan secara istilah 

adalah ibadah yang tersusun dan beberapa perkataan dan perbuatan 

yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam serta memenuhi 

beberapa prasyarat dan rukan shalat yang telah ditetapkan.
43

 Jadi, yang 

dimaksud dengan pelaksanaan shalat adalah proses. cara, dan 

perbuatan mengenakan atau melakukan ibadah yang tersusun dari 

beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dan takbir dan diakhiri 

dengan salam serta memenuhi syarat dan nkun yang telah ditetapkan. 

b. Faktor yang memengarui pelaksanaan shalat 

Shalat merupakan ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada 

hamba-Nya. Dalam melaksanakan shalat tersebut. Setiap manusia 

didasarkan atas kehendak apa yang telah dilakukan oleh manusia 

timbul dari kejiwaan walaupun panca indra kesulitan melihat. pada 

dasar kejiwaan namun dapat dilihat perilakunya Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat antara lain: 

1. faktor Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang 

memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek 

perkembangan sosial anak. Keluarga merupakan media sosialisasi 
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yang paling efektif bagi anak.
44

 Tanggung jawab orang tua atas 

pembentukan sebuah keluarga muslim Kewajiban pertama yang 

harus dilakukan adalah mengubah rumah menjadi rumah muslim 

yang taat pada Allah. Betapa bahagia hidup didalam rumah yang 

semua penghuninya bersujud pada Allah. Para orang tua 

hendaknya memilih sarana terbaik untuk anak-anak mereka dalam 

mengajarkan dan mengenalkan Allah. Secara umum, sosok 

pertama yang mengajarkan skatar pada anak adalah kedua orang 

tua baik ayah atau ibu. 

Nabi telah menentukan usia yang tepat untuk mengajarkan 

shalat pada anak-anak. Karena pada usia tersebut anak hanya 

meniru kedua orang tuanya dan rasa senang mereka pada shalat. 

Perintahlah anak-anakmu agar shalat saat mereka telah berumur 

tujuh tahun pukul mereka saat mercka telah berumur sepuluh tahun 

dan pisahlah tempat tidur mereka.
45

 

2. Faktor Lingkungan 

Jika anak hidup di lingkungan yang baik atau keluarga yang 

menegakkan kedisiplinan shalat maka akan mendapati anak 

tersebut menirukan kedua orang tuanya dalam shalat mereka. 

Dimulai dari sinilah masa pertama dalam pendidikan shalat 

pada anak dimulai yaitu masa meniru. Ketika anak mendengar 

suara adzan, rumah tempat tinggalpun berubah. Saat ia melihat 
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semua orang bergegas mengambil air wudlu. kemudian pergi untuk 

shalat di masjid atau di rumah. Tentunya sebuah persoalan bila 

anak tidak memperhatikan semua kesibukan ini. Namun 

kemungkinan itu sangat kecil teriadi katena anak peniru yang  akan 

berbuat seperti yang diperbuat keluarganya baik orang tuanya 

maupun saudaranya Masa inilah yang sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan anak-anak. 

Berbagai perbuatan pada masa meniru ni akan tertanam 

dalam diri anak dan ia tumbuh dengannya Masa itu bagaikan dasar 

dalam pendidikan shalat pada dinnya. Masa meniru ini dimulai 

dalam kehidupan anak kira-kira ketika berumur dua tahun. Hal ini 

bias diperhatikan dengan peniruan anak terhadap ayah dan ibunya 

pada saat shalat dan mempraktekkannya dengan gerakan-gerakan 

yang serupa dengan apa yang diperbuat oleh ayah dan ibunya. 

3. Faktor Pendidikan 

a. Langkah awal yang harus dilakukan orang tua adalah: 

Mengenalkan kebersihan dalam arti berwudlu serta 

mengenalkan adzan dengan penjelasannya. 

b. Mengenalkan rukun rukun dan segi praktek dan segi ilmunya. 

Pengajaran dari segi praktek dalam pengajaran rukun rukun 

serta waktu-waktu pelaksanaan shalat kepada anak-anak adalah 

sesuatu yang akan menetap dan tertanam dalam benak anak-

anak. Hal ini terbukti ketika jibril mengajarkan shalat pada nabi 



 

 

secara praktek dan menjelaskan waktu-waktunya mulai dari 

shalat dluhur, ashar, maghrib, isya', dan subuh. 

c. penerepan dan Pengawasan. 

Setelah pengajaran dari segi pratlk dan keilmuan telah 

dilalui hendaknya orang tua selalu melakukan pengawasan 

terhadap anak-anak. Kita harus melihat mereka saat mereka 

sedang mengerjakan shalat, apakah shalat benar atau salah. 

Kemudian kita mulai membenarkan setiap kesalahan yang kita 

temukan dalam shalat anak satu demi satu. 

4. faktor Teman 

Faktor terpenting yang mempengaruhi tingkah laku dan 

akhlak anak-anak kita adalah teman. Hal ini disebabkan akhlak, 

adab dan kebiasaan pergaulan itu berubah ubah dari satu kondisi ke 

kondisi yang lain. Oleh karena itu memilih teman tersebut harus 

baik perkataannya, berasal dari lingkungan yang baik dan beriman.  

Apabila teman anak-anak kita baik, kita akan melihat 

pengaruh positifnya dalam kehidupan mereka. Teman adalah 

kawan duduk yang dekat bagi anak-anak dan dengannya mereka 

akan berpengaruh, bahkan akhlak mereka akan berubah sesuai 

dengan akhlak teman tersebut.
46

 

c. Kedudukan Shalat dalam Islam 
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Dalam ajaran agama islam shalat mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dan menduduki urutan kedua setelah tertanamnya iman 

dan aqidah dalam hati. Shalat menjadi indiaktor yang bertaqwa dan 

shalat merupakan pembeda antara seorang mukmin (percaya kepada 

Allah sw dan yang tidak muknun yaitu yang meninggakan shalat 

Kewajiban shalat diberikan kepada nabi Muhammad SAW melalui 

perjalanan yang luar biasa yang tidak akan mampu dilakukan oleh 

semua makhluk Allah SWT Isro’ Mi’roj adalah perjanan khusus untuk 

menemui Alah SWT yaitu peralanan Nabi Muhammad SAW dari 

masjidil haram ke masjidil aqsha yang dilanjutkan dengan perjalanan 

ke sidratul muntaha.
47

 

Kedudukan shalat dalam syari at islam adalah sebagai berikut: 

a) Shalat sebagai tiang agama. Jika seseorang mukmin tidak shalat, 

maka ia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Di umpamakan 

bangunan tanpa tiang tidak akan tegak. 

b) Shalat merupakan kewajiban umat islam yang ditetapkan secara 

langsung melalui peristiwa isro’ mi’roj. 

c) Sholat merupakan kewajiban yang pertama yang akan dihisab di 

hari akhir. Apabila shalatnyia baik maka akan baik seluruh 

amalannya sebaliknya jika shalalnya rusak maka rusaklah seluruh 

amalannya. 
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d) shalat merupakan amalan paling utama diantara amalan amalan lain 

dalam islam. 

e) Shalat sebagai pembeda antara muslim dengan kafir, ulama sepakat 

bahwa orang islam yang meninggalkan shalat dengan sengaja 

berarti iatelah kafir. Dengan demikian kedudukan shalat merupakan 

identitas seorang muslim Jika seseorang mengaku pasrah kepada 

syariat yang datang dari Allah SWT dan Rasul Nya, tetapi ia 

meninggalkan shalat tanpa alasan yang dibenarkan syara', ia adalah 

seorang yang telah kufur.
48

 

d. Shalat dengan khusyu’ 

Menurut T. M. Hasybi Asy-Shiddieqy, bahwa khusyu' artinya 

tunduk dan tawanduk serta berketenangan hati dan segala anggota 

kepada Allah swT. Baginya mewujudkan khusyu dalam shalat itu 

wajib, karena khusyu' itu syarat sahnya shalat, bukan suatu hal yang 

disunatkan saja seperti yang dikatakan oleh sebagian orang.
49

  Orang 

tua atau pendidik hendaknya mengajarkan kepada anaknya untuk 

melaksanakan shalat dengan khusyu' karena kekhusyukan dalam shalat 

merupakan komponen ruh Giwa dalam shalan, harus terpenuhi selain 

komponen lahiriahnya (syarat dan rukun). Begitu pentingnya khusyu' 

dalam shalat sehingga diibaratkan sebagai ruh dalam tubuh, 
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sebagaimana ungkapan "shalat tanpa khusyu' ibarat tubuh tanpa ruh 

Adapun cara untuk khusyu' dalam shalat yaitu: 

a. Mengganggap diri sendiri di hadapan Yang Maha Berkuasa Dengan 

Yang Maha Berkuasalah orang yang shalat itu bermunajat. 

b. Memahani arti apa yang dalam bacaan shalat.  

c. Memahami dzikir zikir yang dibaca, yakni perhatikan maknanya, 

kandungannya dan tujuan maksudnya. 

d. Memanjangkan ruku' dan sujud. 

e. Tidak mempermainkan anggota badan seperti memperbanyak 

gerakan tangan dan menggaruk-garuk kepala. 

f. Memandang ke tempat sujud. 

g. Menjauhkan diri dari segala yang membimbangkan hati.
50

 

e. Shalat Berjama'ah 

Shalat berjama'ah adalah apabila dua orang shalat bersama-sama 

dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lainnya. orang yang 

di ikuti (yang di depan) dinamakan makmum, sedangkan orang yang 

mengikuti dibelakangnya dinamakan makmum. 

Hukum shalat berjama'ah adalah sunah muakad orang tua atau 

pendidik hendaknya mengajarkan anaknya untuk melaksanakan shalat 

dengan berama'ah. Hendaknya orang tua memberikan contoh dan 

membiasakan kepada anaknya untuk melaksanakan shalat dengan 
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berjama'ah di masjid. Karena shalat berama ah itu lebih baik dari pada 

shalat sendirian seperti sabda Rasulullah saw. 

"shalat jama ah itu lehih utama (kebaikannya dari pada shalat 

sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat H R. Muslim) 

Berdasarkanhadist di atas, maka orang tua atau pendidik 

hendaknya mengajarkan anaknya selalu melaksanakan shalat dengan 

berjama'ah, apabila telah masuk waktunya shalat hendaknya orang tua 

atau pendidik mengajak anak atau siswanya untuk melaksanakan shalat 

berjama'ah. 

 

 

f. Hubungan antara Tingkat Penahaman Shalatdan Pelaksanaan 

Shalat 

Pendididik ibadah secara menyeluruh oleh para ulama telah 

dikemas dalam disiplin ilmu yang dinamakan ilmu fiqh islam. Oleh 

karena itu, seluruh tats peribadatan telas dijelaskan di dalamnya. 

sehingga perlu dikenalkan sejak dini dan dikit demi sedikit dibiasakan 

pada diri anak agar kelak mereka tumbuh menjadi insan yang beriman 

dan bertaqwa.
51
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Pendidikan agama adalah pendidikan yang harus diberikan 

kepada anak berdasarkan perasam keuhanan pada dirinya.
52

 Sedangkan 

pendidikan agama yang paling pokok yang harus diajarkan kepada 

anak-anak sejak dini adalah pemahaman shalat agar nantinya mereka 

beranjak dewasa mereka telah terbiasa dan memahami cara dalam 

melaksanakan shalat hma waktu dengan benar dan baik.
53

 

Anak-anak, meski belum wajib mengenakan shaian lima waktu. 

tetapi orang tua atau pendidik menyuruhnya shalat terutama bila anak 

telah berusia tujuh tahun. Apabila sudah berumur sepuluh tahun maka 

orang tua atau pendidik harusnya memberikan contoh (teladan) yang 

baik kepada anak atau siswanya dalam pelaksanaan lima waktu. Jadi 

dengan memberikan pemahaman thalat kepada anak dalam lingkungan 

keluargadan sekolah, nantinya anak atau siswanya senantiasa akan 

melaksanakan shalat lima waktu tepat pada waktunya ketika anak 

menginjak usia dewasa nantinya. 

B. Telaah hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

penelitian ini penulis juga memanfaatkan penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang 

penulis temukan antara lain: 
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1. Telaah pustaka dari penelitian oleh Shofiyati (2010.STAIN Ponorogo) 

yang benudul "korelasi prestasi belajar figh dengan pengalaman ibadah 

shalat dan puasa siswa kelas VII Mas HI Falah Kalisat Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2009/2010. Adapun hasil dari penelitian ini yakni analisis 

regresi satu prediktor, dengan prestasi belajar Fiqh mempunyai korelasi 

positif dengan pengalaman ibadah siswa kelas VI Al-Falah Kalisat 

Bungkal. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang prestasi belajar siswa 

dengan pengalaman ibadah shalat dan puasa siswa Al-Falah kelas VII 

Kalisat Bungkal Kabupaten Ponorogo, Dengan hasil penelitian bahwa 

prestasi belajar Fiqh mempunyai korelasi positif dengan pengalaman 

ibadah siswa kelas VII Al-Falah Kalisat Bungkal. 

2. Telaah pustaka dari penelitian oleh Sobirin (2009,IAIN walisongo 

pengaruh pembelajaran aqidah akhlak Semarang) yang berjudul terhadap 

kedisiplinan shalat fardhu siswa Aelas VI MIN Rungkang Lasari Brebes 

Tahun 2008/2009 dalam skripsi ini dijelaskan tentang pembelajaran aqidah 

akhlak terhadap kedisipli shalat fardhu siswa kelas VI MIN Rungkang 

Losari Brebes tahun 2008/2009, dengan hasil penelitian bahwa 

pembelajaran aqidah lak mempengaruhi kedisiplinan shalat fardhu siswa 

kelas V. 

Berdasarkan hasil telaah pustaka terdahulu hubungan prestasi 

belajar fiqh dengan pengalaman ibadah shalat dan puasa. dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel x adalah prestasi belajar dan variabel Y adalah 



 

 

pengamalan ibadah shalat sedagkan pada telaah pustaka pengaruh 

pembelajaran aqidah akhlak terhadap kedisiplinan shalat fardhu.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel x adalah pembelajaran 

aqidah akhlak dan variabel Y adalah kedisiplinan shalat fardhu. Dalam 

telaah pustaka diatas merupakan penelitian kuantitatif korelational, berarti 

jenis penelitian dalam skripsi ini sama dengan jenis penelitan 

kuantitatifkorelational. Dalam telaah pustaka peneliti melakukan penelitian 

tentangprestasi belajar fiqh dengan pengalaman ibadah shalat dan puasa, 

dan telaah pustaka tentang pengaruh pembelajaran aqidah akhlak terhadap 

kedisiplinan shalat fardhu sedangkan dalam skripsi ini peneliti 

memfokuskan penelitian tentang pemahaman materi shalat dengan 

pelaksanaan ibadah shalat Penelitian ini dengan penelitian di atas 

dilakukan di lokasi yang berbeda dan pada tahun yang berbeda. 

Jadi, dari uraian diatas maka jelaslah perbedaan antara yang 

peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. penelitian ini mengacu pada 

hubungan pemahaman materi shalat dengan pelaksanaanpraktik ibadah 

yang difokuskan pada siswa kelas V MI Ma'arif setono Ponorogo. dan 

menekankan pada pemahaman materi terhadap pelaksanaan shalat praktik 

ibadah shalat siswa yang di dapat selama penelitian, sedangkan telaah 

yang terdahulu menekankan pada pengaruh hubungan pemahaman shalat 

dengan palaksanaan shalat siswa akan nilai-nilai yang didapat selama 

proses belajar mengajar dan hasil ujian dan hasil tes pelajaran Fiqh dan 

peran guru dalanm menyamapaikan materi siswaisiswi akan nilai-nilai 



 

 

yang didapat selama proses belajar mengajar dan hasil ujian, kemampuan 

berbicara di depan umum dalam kegiatan qira'ah dari sini maka penulis 

akan mengadakan penelitian tentang pemahaman materi shalat terhadap 

pelaksaan praktik ibadah shalat siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

Sekolah dasar MI Ma'arif Setono merupakan salah satu MI di 

ponorogo yang memiliki cukup banyak siswa dengan tingkat motivasi belajar 

yang berbeda-beda siswa-siswi yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi 

cenderung mendapat nilai yang baik, begitu sebaliknya pada siswa yang hanya 

memiliki motivasi yang sedang bahkan kurang, maka hasil belajarnya pun 

juga kurang memuaskan. 

Berdasarkan kenyataan yang ada tersebut, dapat diajukan kerangka berfikir 

sebagai berikut: Jika pemahaman materi shalat baik, maka praktik pelaksanaan 

ibadah shalat siswa kelas v di MI Ma'arif Setono Ponorogo akan semakin baik. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

yang kebenarannya masih diuji. atau rangkuman kesimpulan, kesimpulan 

teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Maka selanjutnya dirumuskan 

hipotesis penelitian scbagai berikut: 

Ada korelasi yang positif antara pemahaman materi shalat dengan kemampuan 

praktik ibadah shalat yang diterapkan dikelas VMi Ma'arif Setono Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 



 

 

BABIII 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Secara umum penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan data-data 

ilmiah, haik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Metode-metode 

tersebut telah dikembangkan secara intensif. melalui uji coba sehingga telah 

dimiliki prosedur yang baku. Metode penelitian adakalanya juga disebut 

"metode penelitian dalam makna yang lebih luas berarti "desain atau 

rancangan penelitian.
54

 

Metode penelitian pada dasamya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
55

 Berdasarkan 

rumusan masalah di atas, penelitian diklasifikasikan dalam penelitian 

kuantitatif korelasional dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan suatu variabel dengan variabel variabel lain Hubungan antara satu 
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dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besamya koefisien korelasi 

dan keberartian (signifikansi) secara statistik.
56

  

Penelitian kuantitatif dalam hubungan variabel 1erhadap objek yang 

diteliti lebih bersifat sebab akibat (Kausal, sehingga dalam penelitiannya 

adalah variabel independen dan dependen.
57

 Variabel penelitian pada dasamya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Vanabel independen dalam bahasa indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas menupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab penubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Variabel dependen senng disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terkat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dengan demikian, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan variabel independen (yang mempengaruhi) berupa 

variabel X yaitu pemahaman materi shalat, sedangkan variabel dependen 

(yang dipengaruhi) berupa variable Y yaitu praktik pelaksanaan shalat. 
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Desain penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdin dari atas: objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
58

 Populasi bukan hanya orang. tetapi juga objek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek subjek yang dipelajan, tetapi meliputi selunuh karakteristik 
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sifat yang dimiliki oleh subjek objek itu. Populasi penelitian ini adalah 

siswa kelas V Ml Ma'arif pulasi Setono Ponorogo yang berjumlah 31 

siswa. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih atau 

dipelajari, sampel bisa juga dikatakan sebagai bagian dari sebuah populasi. 

sampel digunakan untuk mempermudah peneliti dalam meneliti objek 

yang diinginkan karena ndanya keterbatasan dana. waktu dan lain 

sebagainya.
59

  

Suharsimi Arikunto berpendapat untuk sekedar ancer ancer maka 

apabila subjeknya kurang dari 100. lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitinya merupakan peneliti populasi selanjutnya jika jumlah subjeknya 

besar dapat diantara 0-15 atau 20.25% atau lebih, Tergantung setidak 

tidaknya dari:
60

 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 
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b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya risiko yang tanggung oleh peneliti Untuk penelitian 

yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya lebih 

baik.
61

 

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semua populasi.
62

 Dalam konteks ini, semua populasi 

berjumlah 31 siswa dijadikan sampel ntuk penelitian ini dibuat  itu, penelitian 

populasi. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan 

instrumen. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudahkan olehnya. Data merupakan 

hasil pengamatan maupun pencatatan pencatatan terhadap suatu objek selama 

penelitian tersebut berlangsung baik yang berupa angka-angka maupun fakta. 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah. 
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1. Data tentang pemahaman maten shalau (variabel x) kelas V MI Ma'arif 

setono Ponorogo. yang diambil dari hasil tes. 

2. Data tentang praktik pelaksanaan shalat (variabel Y) kelas V MI Ma'arif 

Setono Ponorogo, yang diambil dan praktik shalat. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penenlitian 

Indikator 

 

No Item 

 

KORELASI 

PEMAHAMAN MATERI 

SHALAT DENGAN 

KEMAMPUAN 

PRAKTIK 

IBADAH SHALAT 

KELAS V MI MA'ARIF 

SETONO PONOROGO 

 

Independen 

variabel (x) 

tingkat 

pemahaman 

materi 

Shalat 

 

 

pengertian shalat secara 

bahasa 

pengertian shalat secara 

istilah 2 

rukun islam yang kedua 

hukum melaksanakan 

shalat. 

syarat wajib shalat 

kewajiban shalat 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

 

syarat sah shalat 

batas aurat laki-lak 

batas aurat perempuan 

rukun shalat 

hal yang membatalkan 

shalat 

waktu melaksanakan 

shalat 

Sunnah-sunnah shalat 

bacaan bacaan gerakan 

shalat  

kedudukan shalat dalam 

syariat islam 

8 

9 

10-12 

13 

14-19 

20 

21-23 

24-25 

 Dependden 

Variabel (y) 

Praktik 

Pelaksanaan 

sholat 

Lafal niat sholat 

Lafal do’a iftitah 

Lafal surat al-fatihah 

Lafal surat-surat pendek 

Lafal do’a ruku’ 

Lafal do’a i’tidal 

Lafal do’a unut 

Lafal do’asujud 

Lafal do’a diantara dua 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



 

 

sujud 

Lafal do’a tasyahud awal 

Lafal do’a tasyahud akhir 

Lafal bacaan salam 

Gerakan takbiratul ihrom 

Posisi tangan setelah 

takbir 

Gerakan rukuk 

Gerakan i’tidal 

Posisi tangan saat do’a 

qunut 

Posisi sujud 

Gerakan duduk diantara 

dua sujud 

Duduk iftirasy 

Duduk tawaruk 

Gerakan telunjuk tangan 

saat tasyahud awal dan 

akhir 

Gerakan salam 

Mengerjakan salam 

dengan tertib 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

23 

 

24 

25 



 

 

Mengerjakan sunah sholat 

 

E. Tenik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknikatau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
63

 Observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian.
64

 Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang letak geografis dan struktur organisasi 

pendidikan di MI-Ma Arif Setono Ponorogo. 

2. Metode Tes 

Metode tes adalah suatu alat atau prosedur yang sitematis dan 

objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang 

diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat 
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dan cepat.
65

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pemahaman shalat (variabel yang menggunakan tes obyektif dan untuk 

mendapatkan data tentang pelaksanaan shalat (variabel m yang 

menggunakan tes praktik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi (Dohementary) adalah merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis. gambar, maupun elektronik.
66

 Teknik 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang visi, misi, tujuan sekolah, 

keadaan guru dan siswa, dan sarana dan prasarana.  

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
67

 Teknik analisis data ini 

menggunakan statistic Teknik analisis data untuk menjawab rumusan 
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masalah I dan 2 yang digunakan adalah mean dan standart deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

Rumus mean: Mx= ∑fx    dan My= ∑fy  68
 

             N  N 

Keterangan: 

Mx atau My = mean yang dicari 

∑fy atau ∑fy = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing-

masing interval, dengan frekuenxinya. 

 N=Number of cases 

Rumus SD : SDx= i=
 ∑   12  

N
 – ( ∑fxi

 
) 

2 
 dan SDy  = i 

 ∑   12  

N
 –( ∑fy

1 
)
2 

 
                    N            N . 69 

Keterangan: 

SDx atau Sdy = Deviasi standar 

i = Kelas interval 

∑fx’ 2 atau ∑fy’ 2 
= jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x’ atau y’. 
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∑fx’ 2 atau ∑fy’ 2 
= jumlah hasil perkalian antara masing-masing interval 

dengan x atau y'. 

N= Number of cases 

Setelah perhitungan mean dan standart devias ditemukan hasilnya, 

lalu dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: Mx-1 SD 

dikatakan baik. Mx-1 SD dikatakan kurang, dan antara Mx-SD sampai 

dengan Mx +1.SD dikatakan cukup.
70

 Setelah dibuat pengelompokan 

dicari frekuensinya dan hasilnya diprosentasekan dengan rumus:
71

 

Keterangan: P angka prosentasefi frekuensi N-Number of cases. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik korelasi 

product moment (Producr Moment Correlation) adalah suatu teknik untuk 

mencari korelasi antara dua variabel yang kerap sekali digunakan. Teknik 

korclasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson. Karena jumlah N 31 atau 

lebih dari 30, maka rumus yang digunakan adalah:
72

 

rxy = ∑x1
y

1 – Cx
1
 Cy

1 
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P= Fi x 100%.
 

      N 



 

 

SDx
1 SDy

1           

Keterangan: 

∑x1
y

1 
= Jumlah hasil perkalian silang (product momen) antara frekuenki  

sel (f) dengan x' dan y'.   

Cx
1 

= Nilai korelasi pada variabel X,  Cx
1
= 

∑ 1�  

Cy
1 

= Nilai korelasi pada variable X,  Cy
1
= 

∑ 1�  

SDx
1
 = Deviasi standar nilai x dalnm arti tiap nilai sebagai I unit (dimana 

i=1) 

SDy
1
 = Deviasi standar nilai Y dalam arti tiap nilai sebagai 1 unit (dimana 

i=1) 

N = Number of Cases  

Karena teknik analisis data dalam penelitian ini  menggunakan 

teknik korelasi product moment, yang termasuk dalam penelitian statistik 

parametris yang bekerja berdasarkan asumsi bahwa data sctiap variabel 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Maka kenonmalan data 

harus diuji terlebih dahulu, apakah data yang akan dianalisis itu 



 

 

berdistribusi normal atau tidak.
73

 Adapun peneliti melakukan uji normal 

menggunakan rumus Lillifors.
74

 

G. Uji validitas dan Uji itas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

realibilitasnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat. tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Tinggi 

rendahnya  Retno Widyasingumum, Edis Renu,207. validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak  

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.
75

  

Uji validitas yang digunakan adalah analisis butir (item), yaitu 

dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan total skor yang 

merupakan jumlah tiap skor butir Adapun cara menghitungnya dengan 

rumus korelasi product moment,
76

  dengan runus sebagai berikut:  

  Rxy = 
�∑ − ∑  (∑ ) �∑ 2− ∑ 2 (�∑ 2− ∑  2)

 

keterangan: 
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rxy = angka indeks korelasi product moment  

∑X= jumlah seluruh nilai x 

∑y = Jumlah seluruh nilai Y  

∑XY jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

N = Jumlah siswa  

Dalam hal analisis item ini Masrun sebagaimana dikutip dari 

Sugiyono menyatakan "Teknik korelasi untuk menentukan validitas item 

ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan". 

Selanjutnya  dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, 

Masrun menyatakan "Item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r=03 Jadi kalau korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid.
77
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Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

ini peneliti menggunakan program SPss16 untuk lebih cepat mengetahui 

valid atau tidaknya nomor itcm selanjutnya di buat manualnya. Dengan 

mengambil sampel sebanyak 31 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 25 butir soal variabel pelaksanaan pratik 

ibadah shalat, temyata terdapat 23 butir soal yang dinyatakan valid yaitu 

item nomor 1.2.3. 4.5 6.7.8.9.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 

24, 25. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas 

pelaksanaan praktik ibadah shalat dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variable motivasi 

belajar dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 5 

dan 6. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:  

Table 3.2 

Rekapitulasi Uji validitas Butir soal Instrumen Penelitian  

No Item r' hitung r' Kritis Keterangan  

1 0,613 0,3 Valid 

2 0,694 0,3 Valid 

3 0,861 0,3 Valid 

4 0,482 0,3 Valid 

5 0,618 0,3 Valid 

6 0,476 0,3 Valid 

7 0,681 0,3 Valid 

8 0,703 0,3 Valid 



 

 

9 0,770, 0,3 Valid 

10 0,630, 0,3 Valid 

11 1,009 0,3 Valid 

12 0,689 0,3 Valid 

13 0,578 0,3 Valid 

14 0,772 0,3 Valid 

15 0,479 0,3 Valid 

16 0,617 0,3 Valid 

17 0,725 0,3 Valid 

18 0,678 0,3 Valid 

19 0,538 0,3 Valid 

20 0,16 0,3 Invalid 

21 0,568 0,3 Valid 

22 0,591 0,3 Valid 

23 0,044 0,3 Invalid 

24 0,536 0,3 Valid 

25 0,535 0,3 Valid 

 

Nomor nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini, sehingga butir 

soal instrum dalam penelitian ini ada 10 soal intrumen. 

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrum cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersel sudah baik.
78

 Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian dilakukan secara internal consistency, dengan cara 
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mencobakan instrun sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik terte Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.
79

  

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen ini adalah teknik Belah Dua (split hato yang dianalisis 

dengan rumus Spearman Brown di bawah ini:
80

 

       ri=
2.��

1+��  

      

Keterangan: 

ri = realibilitas intemal seluruh rumus instrument. 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.  

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen 

dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu kelompok 

item ganjil dan item gomap secara terperinci lihat lampiran 7. 
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Langkah 2 : Mencan koefisien korelasi dengan rumus Product Moment 

antara belahan pertama (skor ganji) dan belahan kedua (skor genap). 

Secara terperinci lihat lampiran 8. 

Langkah 3 : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown berikut: 

             ri=
2.��

1+��  

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat, diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel praktik siswa kelas V sebesar 0.904, 

kemudian dikonsultasikan dengan "r” tabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 0.361. Karena "r" hitung dari "r label, yaitu o 9o4 30361 

maka instrument tersebut dapat dikatakan reliabel.  

Tabel I 

Interpretasi Angka Indeks 

No Nilai "r" Interprestasi 



 

 

 

 

 

  

1 0,00 - 0,20 Korelasi antara dua veriabel sangat lemah 

2 0,21- 0,40 Korelasi antara dua veriabel lemah 

3 0,41-0,70 Korelasi antara dua veriabel Ssedang 

4 0,71-090 Korelasi antara dua veriabel kuat 

5 0,91-100 Korelasi antara dua veriabel sangat kuat 



 

 

BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MI Ma'arif Setono Ponorogo 

1. Sejarah  

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif setona Jenangan diresmikan pada 

tanggal 1 Agustus 1959 oleh organisasi Nahdhatul Ulama Setono. Adapun 

tokoh-tokoh pendirinya adalah: 1. Bapak Ahmad Basyir, 2 Bapak K. 

Abdul Aziz. 3. Bapak syajid Singodimejo. 4. Bapak M. Umar.  

Mula-mula pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

Setono adalah pada sore hari dengan nama Madrasah Diniyah Ma'arif 

setono dan didirikan diatas tanah wakaf dari Bapak Ahmad Basyir dan 

Bapak Slamet HS. Luas tanah wakaf tersebut adalah 756 m2, sedangkan 

luas bangunan dan kantor adalah 480 m, Adapun tanah tersebut telah 

diproses ke PPAIW dan kantor agrarian pada tanggal 19.08-2002 dengan 

nomor W.2a 05/02 tahun 2002, dan tanggal 19.08.2002 dengan nomor w. 

2Avos/02 tahun 2002 dan sertifikasi tanah tersebut masih diproses atau 

belum jadi. 

Kemudian atas dasar keputusan menteri agama RI tanggal 1 Maret 

1963 (1 Syawal 1382) nomor K ANC.N agama serta Departemen Agama 

Kabupaten Ponorogo nomor C.Mi 3/195 A/1978 diakui dengan 

diberinama MWB (Madrasah Wajib Belajar). Pada waktu itu diakhiri 

tahun pelajaran ujian kelas VI MwB masih bergabung dengan SR/SD 

belum dapat melakukan ujian sendiri setelah ada keputusan bersama 



 

 

(SKB) tiga menteri madrasah MwB berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

setaraf sekolah dasar. Kemudian ijazahnya pun disamakan dengan sekolah 

dasar yakni dengan mengadakan ujian tahun dibawah pengawasan akhir 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 

Adapun yang pernah menjadi kepala MI Ma'arifsetono adalah: 

1. Maesaroh (1968 s/d 1972) 

2. M. Daroini BA (1973 sd 1977) 

3. Sandi Idris BA (1983 sd 1982) 

4. Sudjono (1983 sd 2003) 

5. Suparmin A. Ma (2003 sd 2007) 

6. Maftoh Zaenuri, SAg (2008 s d sekarang) 

Status Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sctono Jenangan terdaftar dari 

kakanwil Depag Jawa Timur, mulai tanggal 20 Maret 1987 dengan nomor: 

Lm/3/195/A 1978. Mendapat status diakui dan kakandepag kabupaten 

Ponorogo dengan NIM l 12350218067  

1. Tanggal 17-02-1993 nomor Mm. 04'05.00 PP.03.20321/1993 

2. Tanggal 20-01-1996 nomor Mm. 04/05.00 PP.004 1487/1996 

3. Tanggal 31-12-2001 nomor Mm. 0405.03 PP. 02.3/3321/2001 

Mendapat nomor identitas sekolah (NIS) dari Dinas Pendidikan 

kabupaten Ponorogo nomor 11.00, 10. tel o5.05.2003 dengan nomor 

421/1228 /40543/ 2003. 

 



 

 

2. Letak Geografis MI Ma'arif Setono 

MI Ma'arif Setono Ponorogo secara geografis terletak di Jl. Raden Katong 

No.01 desa/kelurahan Setono, kecamatan Jenangan Ponorogo atau tepatnya 

berada di sebelah selatan makam Batoro Katong MI Ma'arifsetono di 

dirikan atas sebidang tanah seluas 1055 meter persegi. Meskipun demikian 

kegiatan pembelajaran di MI Ma'anf proses pembelajaran tidak terganggu 

dengan keberadaan makam makam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 

3. Visi, Misi Dan Tujuan MI Ma'arif Setono 

a. Visi 

Terbentuknya anak yang berkualitas dalam 1MTAQ dan IPTEK 

yang berwawasan Ahlusunnah wal jama Indikator adalah: 

1. Unggul dalam kegiatan keagamaan 

2. Unggul dalam SDM dan profesionalisme Guru 

3. Unggul dalam bidang akademik dan non akademik 

4. Unggul dalam disiplin dan budi pekerti yang luhur, tertib. 

ketauladanan dalam berpakaian muslim. 

5. Unggul dalam bidang teknologi dan komunikasi lomba 

keterampilan komputer 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas MI Ma'arif Setono: 

1. Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur untuk 

menumbuhkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama 

islam. 



 

 

2. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kualitas profesiolisme 

Guru dan karyawan serta lingkungan sekolah. 

3. Mengefektifkan KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler 

serta meningkatkan keterampilan sejak dini 

4. Melaksanakan 7K (Kedisiplinan. Keteniban. Keamanan. Kebersihan. 

Kebersihan. Kerukunan. Keindahan dan Kenndangan) untuk 

menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif yang berwawasan 

ASWAJA menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana belajar 

mengajar 

c. Tujuan 

1. Siswa unggul dalam bidang kognitif, siswa mempunyai karakter 

yang sholeh sholehah dan dapat mengamalkan ilmunya pada segi 

vertical (hubungan dengan Allah) dan segi horizontal (hubungan 

dengan manusia) ssuai dengan ajaran ASWAJA. 

2. Tercapainya guru yang professional 

3. Hasil nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (nilai kumulatif 

meningkat dari 7,01 menjadi 7,50 dan nilai rata.rata bidang study di 

setiap kelas pada akhir ajaran meningkat dari 7.0 menjadi 7.5 

sehingga tidak ada anak yang tertinggal dikelas 

4. MI Ma'arifsctono dapat mempertahankan juara umum LMP 

ditingkat kecamatan 

5. Siswa MI Ma'arif Setono dapat meraih juara LMP tingkat kabupaten 

6. Siswa dapat menjuarai lomba komputer tingkat kabupaten 



 

 

7. Tercapainya sarana dan prasarana yang memadai 

4. Keadaan Guru dan Siswa MI Ma'arif Setono 

a. Guru 

Guru merupakan salah faktor penentu dalam proses belajamengajar. 

Maka ketersediaan tenaga pendidik dalam suatu lembaga pendidikan yang 

berkualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi sangat penting adanya. Di 

MI Ma'arif Setono Ponorogo, memiliki tenaga pendidik (guru) dan tenaga 

kependidikan (lata usaha) sebanyak l4 orang, terdiri dari guru PNS sebanyak 

4 orang dan guru tidak tetap 9 orang, tata usaha l orang. 

Tabel 1 

Keadaan Guru 

 

 

Ijazah Tertinggi 
Jumlah 

Jumlah 

GT GTT PTT TU 

S2/S3 - 1 - - 1 

S1 2 8 - - 10 

D3 - - - - - 

D2 - - - - - 

SMA - 1 1 1 3 

Jumlah 2 10 1 1 14 



 

 

b. Siswa 

Berkenaan dengan kondisi siswa di MI Ma'anf Setono sangat 

variatif, ada yang pintar secara akademis, ada yang mempunyai 

kelebihan yang lain seperti kemampuan menjalin hubungan sosial, ada 

yang aktif ada yang pendiam. dan masih banyak karakter siswa yang 

tidak bisa teridentifikasi secara lengkap, sebab butuh waktu yang lebih 

panjang untuk mempelajari mereka. Keragaman tersebut ada karena 

mereka berasal dari latar belakang atau background keluarga yang tidak 

Sama. 

Tabel 2 

Keadaan Siswa 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Ia 16 10 26 

Ib 14 6 20 

II 15 21 36 

IIIa 9 7 32 

IIIb 8 8 16 

IV 13 15 16 

V 14 12 26 

VI 15 12 27 

Jumlah 104 91 195 

 

 

 



 

 

5. Sarana dan Prasaranan MI Ma'arif Setono 

Bagunan fisik menjadi salah satu bagian penting untuk dalam suatu sekolah 

atau madrasah. Kondisi yang nyaman tentunya akan menambah semangat siswa 

dalam proses belajar mengajar. Beberapa tahun Ma'arif Setono terus berbenah, hal 

ini dapat terlihat ketika memasuki lingkungan MI Ma'arif Setono. Di antara 

bangunan yang sudah ada yaitu, ruang kepala madrasah yang satu atap dengan 

ruangan bagian tata usaha (TU). ruang guru, ruang kelas, lapangan olah raga. 

ruang, UKS, ruang perpustakaan, masjid,dan lain sebagainya. Dari kesekian 

banyak fasilitas fisik tersebut, hanya beberapa saja yang sedikit akan diuraikan, 

untuk mendapatkan gambaran tentang sarana, prasarana dan media pembelajaran 

di MI Ma'arif Setono. 

a. Ruang Kelas 

Ada ruang s kelas yang setiap hari digunakan proses pembelajaran. 

Ruang tersebut terdiri dari kelas 1 sampai kelas VI yang masing-masing. 

tingkat kelas paralel yang berbeda. Kelas terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 

IA dan 1B. Kemudian kelas Ill terdiri dari 2 lokal kelas, yaitu kelas lll A 

dan VIII B. Setiap kelasnya rata-rata terdapat kurang lebih 20 sd 30 siswa. 

Menurut aturan tata ruang, di setiap kelas terlihat cukup sehat. karena ada 

ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. 

b. Guru dan Ruang Kepala Madrasah 

Ketika memasuki gerbang sckolah akan langsung dihadapkan pada 

ruang kepala sekolah yang berada satu atap dengan ruang tata usaha. 



 

 

Sedangkan ruang guru berada di sebelah selatan ruang kepala sekolah 

dengan berbagai fasilitas, antara lain intemet, ruang tamu. smoking area 

dan toilet. 

c. Kantor Tata Usaha dan Administrasi 

Lokasi ruang tata usaha terdapat di samping ruang kepala sekolah 

seluruh administrasi sekolah dikerjakan oleh staf tata usaha dalam ruang 

tersebut. Urusan TU dikoordinatori oleh Bapak Sarwo Edi.  

d. Masjid 

Tempat ibadah di madrasah merupakan bangunan sentral untuk 

nilai-nilai agama pada siswa. Jadi keberadaan dan menanamkan 

eksistensinya sebagai tempat ibadah juga mutlak diperlukan dan 

merupakan salah satu bangunan di MI Ma arif setono yang cukup 

representatif untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. maupun kegiatan 

pembelajaran. Misalnya shalat jama'ah. praktik shalat, ektrakulikuler 

qira'ah dan kaligrafi. 

e. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakan adalah mata air ilmu pengetahuan Kualitas dan mutu 

sekolah bisa tercemin dari kondisi dan keadaan perpustakaan. Artinya 

pengelolaan dan penyediaan media belajar atau sumber belajar berupa 

perpustakaan akan sangat menentukan proses belajar siswa. Sebab 

penanaman kebisaaan membaca hanus dimulai sejak dini, temasuk siswa 



 

 

MI Ma'arif setono haruslah mulai dikenalkan dan dipahamkan bahwa buku 

adalahgerbang ilmu pengetahuan. Siswa harus disadarkan bahwa cara 

mendapatkan ilmu bukan hanya ketika proses pengajarandi dalam kelas. 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian Tentang Korelasi Pemahaman Shalat 

Materi dengan Pelaksanaan Praktik ibadah shalat siswa Kelas V Mi 

Ma'arif Setono Ponorogo 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek peneliti adalah siswa siswi kelas 

V di MI-Ma Arif Setono Ponorogo, yang berjumlah 31 siswa/siswi Pada bab 

ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu tentang pemahaman 

materi shalat dan pelaksanaan praktik ibadah shalat pada siswa diperlukan 

perhitungan statistic. Sedangkan rumus yang digunakan adalah memakai 

rumus Product Moment. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada 

analisis data. 

1. Deskripsi Data tentang pemahaman materi shalat Siswa Kelas V di MI-

Ma-Arif Setono Ponorogo. 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pemyataan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Keterangan: 

Nilai Jumlah yang Benar x 4 

Adapun hasil skor pemahaman materi shalar di MI Ma'Arif Setono 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 3 

Skor Jawaban Angket Pemahaman Materi Sholat MI Ma’arif Setono Ponorogo 

No 
Skor Pemahaman Materi 

Sholat 

Jumlah 

Frekuensi 
Prosente 

1 96 11 3.33% 

2 92 2 6.67% 

3 88 1 3.33% 

4 84 6 20% 

5 80 5 16.67% 

6 78 3 10% 

7 76 3 10% 

8 72 2 6.67% 

9 68 2 6.67% 

10 64 1 3.33% 

11 60 2 6.67% 

12 56 2 6.67% 

13 52 1 3.33% 

N Jumlah 31 100% 

 

Adapun skor jawaban angket tentang pemahaman materi shalat 

siswa kelas v di MI Ma Arif setono Ponorogo tahun pelajaran 2015 dapat 

2014 dilihat pada lampiran 10. 

2. Deskripsi Data Tentang Pelaksanaan Praktik lbadah shalatsiswa Kelas V 

di MI-Ma Arif Setono Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan praktik ibadah shalat 

pada siswa kelas V Ml-Ma Arif setono Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 peneliti mengambil nilai dari praktik shalat. 

Selanjutnya, hasil pelaksanaan praktik ibadah shalar dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 



 

 

Tabel. 4 

Nilai hasil pelaksanaan praktik ibadah shalat siswa kelas V MI Ma-Arif  

Setono Ponorogo Tahun pelajaran 2014/2015 

No 
Nilai hasil pelaksanaan 

praktik ibadah sholat 
Jumlah Frekuensi Prosentase 

1 96 1 3.33% 

2 92 1 3.33% 

3 90 1 3.33% 

4 88 1 3.33% 

5 84 3 10% 

6 80 3 10% 

7 76 5 16.67% 

8 72 4 13.33% 

9 70 1 3.33% 

10 68 4 13.3% 

11 66 2 6.67% 

12 65 2 6.67% 

13 62 1 3.33% 

14 60 2 6.67% 

Total 31 100% 

 

Adapun hasil pelaksanaan praktik ibadah shalat kelas V di MI 

Ma’Arif Setono Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

C. Analisis Data Tentang Korelasi antara Motivasi belajar pemahaman materi 

shalat dan pelaksanaan praktik ibadah shalat siswa Kelas V 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang penulis 

butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum 



 

 

dapat dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar para 

pembaca dapat mengerti keadaan yang sebenamya seperti dalam gambaran 

yang ada dalam skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis dibawah ini: 

1. Analisis Data tentang pemahaman materi shalat Siswa Kelas V 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang pernahaman 

materi shalat siswa kelas v di MI.Ma Arif setono ponorogo, dalam hal ini 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi penilaian, dalam penilaian ini yaitu: 

Nilai Jumlah yang Benar x 4 

b. Menyusun urutan kedudukan atas lima rangking atau tingkatan-

tingkatan. 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas lima ranking atau lima 

tingkatan, dapat disusun dengan menjadi lima kelompok. yaitu tinggi, 

sedang, rendah.
81

 Kemudian mengatur, menyusun, dan menyajikan 

skor skor tervebut di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data 

kelompok yang terlebih dahulu harus mencari intervalnya sebagai 

berikut: R = H-L+ 1 

Keterangan: R = Range 

    H = High Score (Nilai tertinggi) 

  L=  Lowst score(Nilai terendah) 

                                                      
81

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 449 



 

 

  I = Bilangan constant 

Sedangkan untuk menentukan banyaknya kelas, menggunakan 

rumus:  
�
 = K 

Sedangkan untuk menentukan panjangnya interval kelas, 

menggunakan rumus: 
�
 = i 

Keterangan: i = Interval kelas 

       K = Banyaknya kelas 

        R = Range
82

 

Untuk menentukan klasifikasi pemahaman materi shalat dengan 

interval nilai sebagai berikut: R = H-L+ 1=96-52+1=45 

Jadi R= 45 

�
= K, jadi 

45

5
 =9 dibulatkan 9 Jadi i = 5 dan K = 9 

Dengan interval sebesar 5 dan jumlah kelasnya 9 selanjutnya dapat 

disusun tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 
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Tabel. 5 

Distribusi frekuensi nilai pemahaman materi shalat siswa kelas IV  

MI-Ma’Arif Mayak Tonatan Ponorogo 

No Pemahaman Materi Sholat f(X) 

1 88-96 4 

2 79-87 11 

3 70-78 8 

4 61-69 3 

5 52-60 5 

 

Kemudian mencari mean dan standar Deviasinya sebagai berikut: 

Tabel. 6 

Perhitungan untuk mencari mean dan standar deviasi dari pemahaman materi 

shalat siswa kelas V MI-Ma-Arif Setono Ponorogo 

Kelas Interval F X f.x Xi fxI x12 fx12 

88-96 4 92 368 1 4 1 4 

79-87 11 83 913 0 0 0 0 

70-78 8 74 592 -1 -8 1 8 

61-69 3 65 195 -2 -6 4 12 

52-60 5 56 280 -3 -15 9 45 

Jumlah  31 370 2348 -5 -25 15 69 

 



 

 

Dari hasil dala di atas, kemudian dicari mean dan statidar 

deviasinya dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencan mean (rata-rata) dari variable X 

Mx = 
∑�  = 

2348

31
 = 76 

b. Mencari standar deviasi dari variable X 

SDx=  i 
 ∑fx12 

N
- (

∑ 1� )2=  5 i 
 69 

31
- (

−25

31
)2 

= 5 2.225806452 −  −0.80 2 

= 5 2.22580645 − 0.64 

= 5 1.58580645 

= 5 X 1.416129032 

= 7.08064516 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx: 76 dan SDx:7.08064516, 

Untuk menentukan tingkatan pemahaman materi shalat siswa tinggi, 

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

- Skor lebih dari Mx 1.SD adalah tingkatan pemahaman materi shalat 

siswa kelas V itu tinggi 

- Skor kurang dari Mx+l.SD adalah tingkatan pemahaman materi shalat 

siswa kelas V itu rendah. 



 

 

- Dan skor antara Mx-1.SD sampai dengan Mx+1.SD adalah tingkatan 

materi shalat siswa kelas V itu sedang.
83

 Adapun perhitungannya 

adalah: 

MX+1.SD = 76 + 7.08064516 

  = 76 + 7.08064516 

  = 83.0806451 

  = 83 (dibulaatkan) 

MX - 1.SD = 76 - 7.08064516 

  = 76 - 7.08064516 

  = 68.91935484 

  = 68 (dibulaatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai lebih dari 83 

diketegorikan hasil belajar materi skalar siswa kelas v tinggi, 

sedangkan skor kurang dari 68 diketegorikan hasil pemahaman materi 

shalat siswa kelas V rendah dan skor 68-83 diketegorikan hasil 

pemahaman materi shalat siswa kelas V sedang Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang tingkatan hasil pemahaman materi shalar siswa 

kelas V di MI.Ma Arif Setono Ponorogodapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 7 

Ketegorisasi Hasil Pemahaman Materi Shalat 

No Nilai Frekuensi Prosenntaase Kategori 

1 Lebih dari 83 10 16.67% Tinggi 

2 68-83 15 63.33% Sedang 

3 Kurang dari 68 6 20% Rendah 

Jumlah 31 100%   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan hasil pemahaman materi shalat siswa kelas V di MIMa 

arif Setono Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 10responden(16,67%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 15 responden (63.33%) dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 6 responden (20%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil pemahaman 

materi shalat siswa kelas V MI Ma-Arif Setono Ponorogo adalah 

sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menujukkan 

prosentasenya 63.33%. Adapun hasil dari pengkategorian ini secara 

terperinci dapat dilihat dalam lampiran 11. 

2. Analisis Data tentang Hasil pelaksanaan Praktik Ibadah shalat Siswa Kelas 

V 



 

 

Untuk menentukan kategori basil belajar, yaitu dengan menyusun 

urutan kedudukan atas tiga rangking atau tiga tingkatan. Untuk keperluan 

tersebut maka terlebih dahulu mencari intervalnya sebagai berikut 

 R=H-L+1=96-60+1=37 

 Jadi R=37 

 
�
 = K, Jadi 

37

5
= 7,4 dibulatkan 8 

Jadi i = 5 dan K = 8 

Dengan interval sebesar 5 dan jumlah kelasnya s selanjutnya dapat 

disusun tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel. 8 

Distribusi frekkuensi nilai hasil pelaksanan praktik ibadah shalat siswa 

kelas V MI Ma Arif Setono Ponorogo 

No Hasil Pelaksanaan Praktik Ibdah Sholat f(y) 

1 92-100 2 

2 84-91 5 

3 76-83 8 

4 68-75 9 

5 60-67 7 

Jumlah 30 

 Kemudian mencari mean dan standar devisiasi sebagai berikut : 



 

 

Tabel 9 

Perhitungan untuk mencari mean dan standar devisiasi 

dari hasil pelaksanaan praktik ibbadah shalat siswa  

kelas V MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Kelas Interval F Y f.Y y1 f y1 y12 fy12 

91-98 2 94 188 2 4 4 8 

84-91 5 87 435 1 5 1 5 

76-83 8 79 632 0 0 0 0 

68-75 9 71 639 -1 -9 1 9 

60-67 7 63 441 -2 -14 4 28 

Jumlah 31 394 2335   -14 10 50 

 

Darii hasil data diatas kemudian dicari mean dan standar 

deviasinya dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel Y 

My= 
∑� =

2335

31
=75.32258065 

b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

Sdy= i  ∑ 12� −  ∑ 1�  2 

=  50

31
−  −14

31
 2 

=  5 1.612903226 −  0.451612903 2 



 

 

=  5  1.612903226 − 0.203954214 

= 5  1.408957805 

= 5 X 1.286995284 

= 5.934976421 

Dari hasil diatas dapat diketahui My = 75.32258065 dan 

Sdy=.934976421. Untuk menentukan tingkatan hasil pelaksanaan praktik 

badah shalat siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

- Skor lebih dari My+ l-SD adalah tingkatan hasil 1 pelaksanaan praktik 

ibadah shalat siswa kelas V itu tinggi, 

- Skor kurang dari My - 1.SD adalah tingkatan hasil pelaksanaan praktik 

ibadah shalat siswa kelas V itu rendah. 

- Dan skor antara My - 1 SD sampai dengan My + 1. SD adalah 

tingkatan hasil pelaksanaan praktik ibadah shalatsiswa kelas V itu 

sedang.
84

  Adapun perhitungannya adalah: 

- My + I. SD  = 75,32258065 + 5,934976421 

    =  75.32258065 + 5.934976421 

= 81.25755707 

= 81 (dibulatkan) 

-My - I. SD  = 75.32258065 - 5.934976421 
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= 7532258065 - 5.934976421 

= 69. 38760423 

= 69 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai lebih dari 81 

diketegorikan hasil pelaksanaan praktik ibadah shalar siswa kelas V tinggi. 

sedangkan skor kurang dari 69 diketegorikan hasil pelaksanaan praktik 

ibadah shalat siswa kelas v rendah dan skor 69 81 diketegorikan hasil 

pelaksanaan praktik ibadah shalat siswa kelas V sedang.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkatan hasil pelaksanaan 

praktik ibadah shalat siswa kelas V di M-Ma-Anf Setono Ponorogod apat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 10 

Ketegorisasi Hasil pelaksanaan praktik ibadah shalat 

No Nilai Frekuensi Prosenntaase Kategori 

1 Lebih dari 81 7 16.67% Tinggi 

2 69-81 13 63.33% Sedang 

3 Kurang dari 69 11 20% Rendah 

Jumlah 30 100%   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

Hasil pelaksanaan praktik ibadah shalar siswa kelas V di MI Ma Arif 



 

 

setono Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 

responden (16,67%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 13 

responden (63.33% dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 

11 responden (20%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa Hasil pelaksanaan praktik ibadah shalat siswa kelas v MI.Ma-Arif 

Setono Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menujukkan prosentasenya 63,33%. 

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 12. 

3. Analisis Data tentang Korelasi Pemahaman Materi Shalat dengan 

Pelaksanaan Praktik Ibadah Shalar Siswa Kelas V 

a. Uji Normalitas (Uji Prasyarat) 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak, guna memenuhi asumsi 

klasik tentang kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan dengan 

rumus Lilliefors. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 11 

Hasil Uji Normalitas dengan rumus Lilliefors 

Variabel N 
Kriteria Pengujji Ho 

Keterangan  
L maksimum L tabel 

X 31 0,16857 0.187 Berdistribusi Normal 

Y 31 0.12777 0.187 Berdistribusi Normal 



 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui harga Lmaksimum untuk variabel 

X dan variabel Y. Selanjutnya, dikonsultasikan kepada tabel nilai kritis uji 

Lilliefors dengan taraf signifikan 0,01 Dari konsultasi dengan Letel 

diperoleh hasil bahwa untuk masing-masing Lmaksimum lebih kecil dari 

pada Ltabel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel X dan variabel Y sampel data berdistribusi normal. Oleh karena 

itu. penggunaan statistik parametris untuk pengujian hipotesis dapat 

dilanjutkan. Adapun hasil penghitungan uji normalitas rumus lilliefors 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 13. 

b. Pengajuan Hipotesis 

Setelah data terkumpul baik itu data pemahaman materi shalat 

maupun data hasil pelakasanaan praktik ibadah shalat siswa kelas V 

kemudian ditabulasikan. Untuk menganalisis data tentang korelasi 

pemahaman materi shalat dengan pelaksanaan praktik ibadah shalat siswa 

kelas V penulis menggunakan teknik perhitungan product moment dengan 

rumus sebagai berikut: 

rxy = 
∑ 1 1� −  � 1� 1 

              SDx1 Sdy1 

 

Selanjutnya, dilakukan perhit adalah sebagai Adapun langkah-

langhal berikut nya: 

1. Mentabulasi data kedua vanabel yang dapat dilihat pada table di 

bawah: 



 

 

Tabel 12 

persiapan untuk menghitung korelasi product moment Korelasi antara pemahaman 

materi shalat dan Hasil Pelaksansan praktik ibadah shalat 

No Responden 
Hasil Pemahaman materi 

sholat 

Hasil pelaksanaan praktik 

ibadah sholat 

1 78 80 

2 84 90 

3 76 76 

4 56 65 

5 84 68 

6 92 76 

7 84 84 

8 72 72 

9 80 80 

10 68 68 

11 52 62 

12 80 66 

13 72 72 

14 84 84 

15 60 60 

16 76 76 

17 80 80 

18 84 70 

19 78 72 

20 60 60 

21 96 96 

22 80 68 

23 64 65 

24 68 68 

25 76 76 

26 88 88 

27 80 76 

28 78 72 

29 56 60 

30 92 92 

31 84 84 



 

 

Adapun secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran 14 

2. Membuat peta korelasi dengan langkah-langkah sebagai beriku: 

a. pada lajur paling atas ditempatkan variabel X dengan meletakkan 

interval pada bagian kiri dan interval tertinggi pada bagian kanan 

b. pada kolom kiri berturut-turut kebawah kita tempatkan interval nilai 

variabel Y dengan meletakkan interval tertinggi pada tempat paling 

atas dan interval terendah paling bawah. 

c. Melakukan perhitungan antara variabel x dan variabel Y setelah sel-

sel peta korelasi dibuat 

D. Interpretasi 

Untuk pengujian hipotesis mencari derajat Hobas (db/df) danm 

menggunakan rumus db =N-nr Diketahui bahwa responden beriumlah 31 Jadi 

31-2= 29. Dengan df sebesar 29, diperoleh rubel tr) pada taraf signifikan 5% 

sebesar 0.3ssa sedangkakn pada taraf signifikansi 1% sobesar 0.456. 

Berdasarkan perhitungan r waarnt ditemukan ro = 0.66072 > lebih 

besar daripada r1 baik pada urar egnifikana see sebesar 0.361 maupun pada 

taraf signifikansi 1% sebesar 0.456, maka ro > rt schengca Ho diterima dan 

Ha ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yakni hipotesis observasi (Ho yang berbunyi bahwa ada korelasi antara 

pemahaman matei skalar dengan praktikpalaksanaan ibadahshalat siswa siswi 

kelasV MI Ma Arif Setono Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 diterima. 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan bab ke bab dalan knpsi yang berjudul 

Korelasi Pemahaman Materi sholat dengan Praktik pelaksanaan ibadah 

salat beberapa simpulan scbagai berikut: 

1. Tingkat pemahaman materi 'halat siswa kelas V MI Ma anf setoro 

Ponorogo tahun pelajaran 2014 2015 masuk dalam kategori sedang 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai 7s56 

yaitu terdapat antara mean  interval (2-84) dan nilai tervebut tomasuk 

kategon solang Aninya bahwa pemahaman maten shalat siswa sudah 

baik dan mampu untuk diaplikasikan ketika pelaksanaan shalat dalam 

kehidupan sehari-hari  

2. 2. Pelaksanaan ibadah shalat siswa kelas V Ml Ma anf Setono 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 masuk dalam kategori sedang 

Hal ini dapat dilihat dan hasil analisis yang menunjukk nilai mean 

77,38 yaitu terulapat antara interval (72-81) dan nilai tersebut termasuk 

kategori sedang. Artinya bahwa pelaksanaan shalat siswa sudah baik 

3. Berdasarkan pada penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik 

korelasi produc moment dari hasil penelitian menunjukan bahwa nilai r 

hitung = 0,819 dan r table pada taraf sigifikatai 5% maka Ho ditolak 52 



 

 

yang berani r hitung t signifikan dan HI diterima hal ini menunjukkan 

korelasi tersebut signifikan, artinya ada hubungan antara pemahaman 

maren dan pelaksanaan ibadah shalat siswa kelas V MI setono 

ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dan bubungan tersebut masuk 

pada kntaia kau karena hitung berada pada interval 0,71 <� �  < 0.90. 

B. Saran 

Demi peningkatan dan perbaikan kegiatan proves belajar mengajar dan 

kegiatan yang lain, tentu saja diperlukan adanya tegur, sapa dan salam, 

Dalam penulisan skripsi ini perkenankanlah untuk membenkan uran saran 

yang berniat membangun dan memberikan motivasi kepada beberapa 

pihak yang trkait antaralain: 

1. Untuk meningkatkan suksesnya proves belajar mengajar di Mi Maarif 

Setono Ponorogo hendaklah selalu diciptakan situasikondisi, sarana 

dan prasarana pembangunan, khususnya bidang pendidikan agar para 

siswa dapat merasakan kenyamanan danketenangan dalam peoses 

belajar mengajar.  

2. Guru sebagai pendidik juga diharapkan memberikan perhatian kepada 

anak didik terutama dalam perkembangan kognitif siswa tantang 

pemahaman materi shalat dan pelaksanaan ibabah shalat siswa, karena 

alumno dari Mi ma'arif Setono Ponorogo akan lebih dipandang dansegi 

keagamaannya. Halini sangat berhubungan dengan asumsi masyarakat 

kelak ketika mereka keluar dan bangku madrasah atau sekolah, selain 



 

 

itu juga juga diharapkan lebih fokus pada perkembangan kejiwaan 

adan terhadap perkembangan prilaku siswa yang menyimpang dengan 

menanamkan nilai-nilai agama siswa yang menyimpang dengan 

andasan dalam pergaulan kesehariannya. 

3. Hendaknya orang tua memberikan bimbingan dan pagawaan Ierhadap 

anaknya tentang materi keagamaan ya pemahaman materi suaior dan 

pelaksanaan ibadah shalat anak dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Hendaknya siswa memiliki kesadaran sepenuh hati tentang 

pemahaman maten shalat dan pelaksanaan ibadah Maia sebagai slah 

satu pelajaran yang basicnya religi. tentu para siswa harus menguasai 

dan memahami tentang maten shalat dan pelaksanaannya karena 

merupakan tiang agama ibadah wajib yang dikejakan bagi setiap 

muslim dan ibadah yangpertama kali akan dihisab di akhirat. 

C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah 

SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

Dengan disenai do'a, semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya 

Sebagaimana pada umumnya para setiap manusia, tentulah tidak ada yang 

sempurma secara total oleh kanera itu penulis sangat menyadari hal 

tersebut, dengan mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para 



 

 

pembaca, mengingat skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari 

kesempumaan. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita 

semua dan memberikan kemanfaatan yang besar pada skripsi yang penulis 

susun dengan segenap kemampuan ini, Aamiin Ya Robbal’alamin. 
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